
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/202/17 

RADY GMINY BRZYSKA 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 

 lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j.: Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), 

 Rada Gminy w Brzyskach uchwala co, następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są niepieniężnymi świadczeniami z pomocy 

społecznej, które przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w przepisach 

o pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych jest uzależniony od stanu zdrowia osoby objętej 

usługami oraz jej sytuacji rodzinnej. 

2. Łączny czas wykonywania usług ustala się odpowiednio do zakresu czynności, stanu zdrowia osoby 

objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej. 

3. Wszystkie czynności do wykonania w ramach usług opiekuńczych dotyczą wyłącznie osoby objętej 

pomocą. 

§ 3. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych musi być dostosowana do szczególnych 

potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczona przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom i rodzinom, 

których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w przepisach 

o pomocy społecznej. 

2. Pod warunkiem zwrotu kosztów usługi na zasadach określonych w poniższej tabeli usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują również osobom i rodzinom, których dochód przekracza kwotę 

kryterium dochodowego określonego w ust. 1. 

Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu 

do kryterium dochodowego określonego 

w ustawie o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona  

od miesięcznego kosztu usługi w procentach 

Osoby samotne lub samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie 

powyżej 100 % do 150 % 5 % 10 % 

powyżej 150 % do 200 % 10 % 20 % 
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powyżej 250 % do 300 % 20 % 30% 

powyżej 300 % do 400 % 30 % 40 % 

powyżej 400 % do 500 % 40 % 50 % 

Powyżej 500 % 100 % 100 % 

§ 5. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na 

kwotę 15 zł . 

§ 6. Miesięczną odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się jako 

iloczyn godzin, przez które była świadczona pomoc w danym miesiącu- wymiaru usług opiekuńczych oraz 

kosztu jednej godziny usługi. 

§ 7. 1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze może być częściowo lub 

całkowicie zwolniona z ustalonej odpłatności na wniosek swój lub pracownika socjalnego. 

2. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku : 

a) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług, lub 

b) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 

w placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, lub 

c) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej 

jedna osoba jest obłożnie chora. 

3. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku: 

a) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki oraz leczenie, lub 

b) udokumentowanego zdarzenia losowego. 

4. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca 

do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na leczenie oraz odpłatności za usługi 

opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo 

zwolnione z odpłatności za usługi opiekuńcze, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 . 

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, których odpłatność za usługi zgodnie z § 4 ust. 2 winna wynosić 

100 %, mogą zostać częściowo zwolnione z odpłatności za usługi, jednak obniżona odpłatność winna wynosić 

nie mniej niż 50 % miesięcznego kosztu usługi, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Odpłatność w wysokości obniżonej na zasadach określonych w ust. 4 i 5 może obowiązywać nie dłużej 

niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu osoba objęta pomocą udokumentuje dalsze spełnianie 

kryteriów, o których mowa w ust. 4. 

§ 8. Korzystający z usług opiekuńczych reguluje odpłatność za korzystanie z tych usług w ustalonej 

wysokości na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach do 15-go dnia każdego 

miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonano usługę. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/28/03 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 6 marca 2003r. w sprawie ustalenia 

odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie Brzyska. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzyska oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisław Madejczyk 
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